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 حيىي بن علي احلجوري



 2 ___________________ المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة
w

w
w

.s
h

-y
a
h

ia
.n

e
t

 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه، وأشهههههههههلد أال ا  وه  ا اهلل وكدل ا شههههههههه    وه، وأشهههههههههلد أال 
 حممدا عبدل ورسووه، أما بعد:

َلَداَ     ْ فيقول اهلل تعاىل يف كتابه اوك مي: } َ   َهْعُقوَ  اْوَموْ  أَْم ُكْنُتْم شههههههههههههههُ ُت   ْ  ََاَل و َبن يه  َما َكضههههههههههههههَ
دا   ا  َواكهه  اَ    إههَ ًَ َو  سههههههههههههههْ ههَ يَم َو  حههَْاع يهه د ي َههَاُووا َُهْعبههُُد   إههَََ  َو  وهَهَه  بهَهاِهه َ    بْه َاي  حََنُْن وهَهُه وَ  تَهْعبههُُدواَل م ْن بَهعههْ

 .[311]اوبق ة: {ُمْسل ُموالَ 
علهلل صهههلهلل اهلل عليه و -َال: كنت خلف اونيب  -ارضهههي اهلل عنلم-وصهههن من كد ب ابن عبا  

ه احفظ اهلل تجد ،احفظ اهلل يحفظك ،إني أعلمك كلمات ،يا غالم)) وما فقال:  - وه وسههههههههههههههلم
ى أن واعلم أن األمة لو اجتمعت عل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،إذا سألت فاسأل اهلل ،تجاهك

ي  لم ولو اجتمعوا على أن يضييييبوك بشيييي ،ينفعوك بشييييي  لم ينفعوك إي بشييييي  اد كتبه اهلل لك
 .((رفعت األاالم وجفت الصحف ،يضبوك إي بشي  اد كتبه اهلل عليك

ظاِ مها أصهههههههً يف تلق  اموا  كلمات يفامعات يف توكيد اهلل ع  ويفً،  ،فلذل اآل ة واحلد ب ُو
. فلذل يي اورتبية لوتعليم عبا ته، وكفظ كدو ل، واوتوكً عليه، وم اَبته، واإلمياال باوقدر خريل وشههههههههههه  

اوشههه عية اوحههه ي ة، او    يفهلل  ن ُشهههن عليلا أال  كوال من خري عبا  اهلل اوحهههاحل    ا محل   و  
 مبا   يذل اوكلمات ا يس ة يف -أسنل اهلل أال  حل لم و حلن هبم-علهلل أال أكتب مبناِي اوحغار 

سههههههههههاِ  ن اهلل ع  ويفً أال  نفعلم هبا، و اوتوكيد واوعقيدة واوفقه، مؤ دة بن وة اوق  ال واوسههههههههههنة، رايفيا م
 أبنا  ا سلم ، وباهلل اوتوفيق.

 كتبه أبوعبداو محن حيىي بن علي احلجوري
 يف شل  ريفب عام مخس وعش  ن وأربعماِة وأوف

 وللج ة اونبو ة علهلل صاكبلا اوحالة واوسالم
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 مبادئ في التوحيد

ات, واودويً َول ا؟ فقً: خلق  اهلل، وخلق مجيع من خلقك  ا َيً و :  (1 هلل ا خلَو
ًِّ َشْي    تعاىل: }  .[26او م : ]{(اولَُّه َخاو ُق ُك
ًْ َُ ؟ فقً: اهلل ريب ور  كً شههههههههههي , واودويً َول اهلل تعاىل: }من ربك  ا َيً و :  (2

ًِّ َشْي    َ  اولَّه  أَْبغ ي َربّا  َوُيَو َر ُّ ُك  .[6اوفاحتة: ]{أََغيهْ
َما وَ ؟ فقً: خلقنا وعبا ته، واودويً َول اهلل تعاىل: }اهلل لماذا خلقك  ا َيً و :  (3

َُْس   اَّ و يَهْعُبُدوال    .[62اوذار ات: ]{َخَلْقُت اْلْ نَّ َواْم 
؟ فقً:     يو   ن اإلسههههههههههههههالم احلق, واودويً َول اهلل تعاىل: ما دينك  ا َيً و :  (4

المُ ﴿ ووه تعاىل: [31:  ل عم اال]﴾  الَّ اودِّ َن ع ْنَد اولَّه  اْم سهههْ وَوُه ب اْإَُدي َو   ﴿. َو ًَ َرسهههُ ن  ُيَو اوَّذ ي أَْرسهههَ
ووه تعاىل: [11ة: باوتو ]﴾احلَْقِّ  ْنُه َوُيَو يف  ا﴿. َو ًَ م  َب الم     نا  فَهَلْن  ُهْق َ  اْم سههههههههههههههْ َن َوَمْن  َهْبَتغ  َغيهْ َ ة  م  آْلخ 

 .1[56 ل عم اال: ]﴾اْْلَاس    نَ 
يب يذل اممة مجيعا يو حممد رسههههههههههههههول اهلل  ؟من نبيكفإ ا َيً و :  (5 -فقً: ُبيي ُو

يَفاو ُكْم َوَوك ْن َما َكااَل حُمَمٌَّد أَبَا َأَكد  م ْن ر  ﴿، واودويً َول اهلل تعاىل: -صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم
ووه تعاىل: [04]امك ا : ﴾َرُسوَل اولَّه  َوَخاََتَ اونَّب يِّ َ  ُلو  اْمُمِّيَِّ  َرُسوا  ُيَو اوَّذ ي بَهَعَب يف  ﴿، َو ُلْم  َهتهْ نهْ  م 

الل  ُمب     ًُ َوف ي ضههههههههههههههَ ْم َو ُهَعلُِّمُلُم اْوك َتاَ  َواحلْ ْكَمَة َو  اْل َكاُُوا م ْن ََهْب ، [6]اْلمعة: ﴾َعَلْيل ْم   َات ه  َو ُه َكِّيل 
ووه تعاىل:  ِّ اْمُمِّيِّ اوَّذ ي﴿َو وو ه  اونَّيب  ُنوا ب اولَّه  َوَرسههههههههههههههُ   ﴾َكل َمات ه  َواتَّب ُعوُل َوَعلَُّكْم تَهْلَتُدوالَ  ُهْؤم ُن ب اولَّه  َو  َفآم 

 (.5واُظ  ) [356]امع اف:
؟ فقً: تعلم توكيد اهلل ع  ويفً، واودويً ما أول واجب على العبدفإ ا َيً و :  (6

ا  مع -صهههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههلم-َال:  ا بعب اونيب  -رضهههههي اهلل عنلما-كد ب ابن عبا  
 فليكن أول ما تدعوهم إلى ,إنك تقدم على اوم من أهل الكتاب))بن يفبً  ىل اويمن َال وه: 

                                  
(، ويو 0/356) . أخ يفه أمحد<...اإلسالم... والصباط >اإلسالم يو اوح اط ا ستقيم، واودويً كد ب اونوا  بن حعاال رضي اهلل عنه َال:   1

ْنُكمْ }كد ب ص ين فمن ثبت عليه ثبت  ال شا  اهلل علهلل اوح اط اْلس  ا مدو  علهلل يفلنم، واودويً َول اهلل تعاىل:     اَّ َوار ُ َيا َكااَل َعَلهلل َو  اْل م 
ّيا   ث  *  َربَِّ  َكْتما  َمْقض  ... وتبسل األمانة >َال:  ملسو هيلع هللا ىلصال اونيب أ، وكد ب أيب ي   ة [13]م مي:{ّيا  ُُثَّ ُُهَنجِّي اوَّذ  َن اتهََّقْوا َوََُذُر اوظَّاو م َ  ف يَلا يف 

تعجز  حتى. تجبي بهم أعمالهم.. ،كالطيب وشد البجال  ثم ،كالبيح  ثم ،فيمب أولكم كالببق ،وشماي ايمين والبحم فيقومان جنبتي الصباط
 . أخ يفه مسلم.<النار فيومكبدس  ،فمخدوش ناج به،بت حافتي الصباط كالليب معلقة مأمورة بأخذ من أم وفي أعمال العباد...

ارسول اهلل وما . َلنا:  <فيجعل بين ظهبي جهنم ،يؤتى بالجسب>َال:  ملسو هيلع هللا ىلصأال اونيب وأخ ج اوبخاري من كد ب أيب سعيد اْلدري 
 .<مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكالليب... فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم>اْلس ؟ َال: 
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 . متفق عليه، ويذا وفظ اوبخاري.((أن يوحدوا اهلل تعالى

؟ فقً: معنايا: ا معبو  حبق  ا اهلل، واودويً ما معنى ي إله إي اهللفإ ا َيً و :  (7
ووههه: [31حممههد: ]﴾ُه ا   وهَهَه   اَّ اولههَّهُ فهَهاْعَلْم أَُههَّ ﴿َول اهلل تعههاىل:  :ج: ]احل﴾َ وهه َ  بهه َنالَّ اولههََّه ُيَو احلَْقُّ ﴿. َو

26]. 
؟ فقً: معنايا أُه رسهههههههههههههول اهلل  ىل اونا   ما معنى محمد رسييييييييييول اهللفإ ا َيً و :  (8

ْلَناَا   اَّ َكافَّة  ﴿كافة، من اْلن واإلُس، واودويً َول اهلل تعاىل:  . وجيب [65سههههههبن: ]﴾و لنَّا   َوَما أَْرسههههههَ
ًْ أَ  ﴿علينا مجيعا طاعته وتحهههههههههد قه وايفتنا  ما اهلل عنه، واودويً َول اهلل تعاىل  َُ ط يُعوا اولََّه َوَأط يُعوا (

ولَ  لهلل صههههلهلل اهلل عليه وع-َال: َال رسههههول اهلل  -رضههههي اهلل عنه-. وعن أيب ي   ة [60]اونور: ﴾او َّسههههُ
ووه مت ((نبوه وما أمبتكم به فأتوا منه ما اسيييييتطعتمما نهيتكم عنه فاجت)): - وه وسههههههلم فق عليه. َو

 .[66 س: ]﴾َيَذا َما َوَعَد او َّمْحَُن َوَصَدَ  اْوُمْ َسُلوالَ ﴿تعاىل: 
ه ؟ فقً: كق اهلل علهلل عبا ل أال  عبدول وا  شهه كوا بما حق اهلل على عبادهفإ ا َيً:  (9

حق اهلل على ))َال:  -اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم صلهلل-شيئا، واودويً كد ب معا  بن يفبً أال اونيب 
. ((اوحق العباد على اهلل أي يعذب من ي يشييييبك به شييييي  ،العباد أن يعبدوه وي يشييييبكوا به شييييي ا

 متفق عليه.
فقً: يو عبا ة غري اهلل ع  ويفً، فكً ما كاال عبا ة  ما هو الشيييييبك فإ ا َيً و :  (11

]اونسا : ﴾  ُكوا ب ه  َشْيئا  َواْعُبُدوا اولََّه َوا ُتشْ ﴿ودويً َول اهلل تعاىل: هلل ع  ويفً فح فه وغري اهلل ش ا، وا
12]. 

؟ فقً: تحهههههههههههو    وات امروا  من  فما حكم تصييييييييويب ذوات األروا فإ ا َيً و :  (11
لهلل  وه صههههههههلهلل اهلل عليه وع-أال اونيب  -رضههههههههي اهلل عنه-كباِ  اوذُو ، واودويً كد ب ابن مسههههههههعو  

 . متفق عليه.((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))َال:  -وسلم
 - وه وسلم صلهلل اهلل عليه وعلهلل-َال: اهلل رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-ويف كد ب أيب يف يفة 

 عن مثن اوكلب، ومثن اودم... ووعن ا حور. أخ يفه اوبخاري.
ه ا حهههور خلق  كوال ب فإ ا َيً و : فما تعلق تحهههو    وات امروا  باوشههه ا؟ فقً:  ال اوتحهههو  

صلهلل اهلل -أال اونيب  -رضي اهلل عنلا-مضاييا ومشاركا هلل ع  ويفً يف  و ، واودويً كد ب عاِشة 
. متفق ((أشيييييد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضييييياهون بخلق اهلل))َال:  -عليه وعلهلل  وه وسهههههههلم
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 عليه.

ال: َال اهلل َ -علهلل  وه وسهههههههلمصهههههههلهلل اهلل عليه و -أال اونيب  -رضهههههههي اهلل عنه-وكد ب أيب ي   ة 
 . متفق عليه.((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي...))تعاىل 

؟ فقً: يي اسههم يفامع وكً ما حيبه اهلل و  ضههال، واودويً ما تعبيف العبادةفإ ا َيً:  (12
هلل و ع َبا  ل  اْوُكفْ ﴿َووه تعاىل:  ٌّ َعْنُكْم َوا  َهْ ضههَ ُه َوُكمْ  َ   اْل َتْكُفُ وا فَإ الَّ اولََّه َغ   ُكُ وا  َهْ ضههَ ]او م : ﴾ َو  اْل َتشههْ

1]. 
؟ فقً: اهلل يف اوسههههههههما ، مسههههههههتو علهلل ع شههههههههه، واودويً َول اهلل أين اهلل :فإ ا َيً و  (13

َف ب ُكُم اْمَْرَ  فَإ َ ا ي َي َ ُورُ ﴿تعاىل:  َُْسههههههههههههه  َما   َأاْل  ْنُتْم َمْن يف  اوسهههههههههههههَّ ووه تعاىل: [32ا ل : ]﴾أَأَم  . َو
 .[6طه: ]﴾ُن َعَلهلل اْوَعْ    اْستَهَوياو َّمحَْ ﴿

ينزل ربنا ))ال: َ -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-أال اونيب  -رضي اهلل عنه-وكد ب أيب ي   ة 
تبييارك وتعييالى كييل ليليية إلى السييييييييييمييا  الييدنيييا حين يبقى ثلييو الليييل ا خب, يقول: من يييدعوني 

 . متفق عليه.((لهفأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفبني فأغفب 
 واون ول  كوال من أعلهلل.

؟ فقً: اهلل ع  ويفً معنا بعلمه، واودويً َول اهلل تعاىل: هل اهلل معنافإ ا َيً و :  (14
ووه: [0]احلد د: ﴾َوُيَو َمَعُكْم أَْ َن َما ُكْنُتمْ ﴿ َماَوات  َويف  اْمَْر    َهْعَلُم سهههههههههههه  َُّكمْ ﴿. َو  َوُيَو اولَُّه يف  اوسههههههههههههَّ

ُبوالَ َويَفْلَ   . َال ابن كثري: ا  ا  أُه اهلل اوذي  علم ما يف اوسهههموات وما [1امُعام: ]﴾ُكْم َو َهْعَلُم َما َتْكسههه 
 يف امر ، من س  ويفل .

؟ فقً: يو ااسهههههههتسهههههههالم هلل باوتوكيد، وااُقيا  وه ما تعبيف اإلسيييييالمفإ ا َيً و :  (15
ل مُ ﴿: باوطاعة، واْللوص من اوشهههههههههههههه ا. واودويً َول اهلل تعاىل ٌد فَهَلُه َأسههههههههههههههْ وا َوَبشههههههههههههههِّ   َفإ َإُُكْم   َوٌه َواك 

ووههههه: [10احل:ج: ]﴾اْوُمْخب ت  َ  ه  َوا َ ُوُتنَّ   اَّ وَ ﴿. َو اتهههه  َه َكقَّ تُهقههههَ ذ  َن  َمُنوا اتهَُّقوا اولههههَّ ا اوههههَّ ا أَ هُّلههههَ أَُْهُتْم  ههههَ
 .[346] ل عم اال: ﴾ُمْسل ُموالَ 

فقً: مخسهههههههههة أركاال، واودويً كد ب عبداهلل بن ؟ كم أركان اإلسيييييييالمفإ ا َيً و :  (16
لى بني اإلسييييييالم ع))َال:  -صههههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههههههلم-أال اونيب  -رضههههههههي اهلل عنلما-عم  
 ،والحج ،وإيتا  الزكاة ،وإاام الصيييييالة ،شيييييهادة أن ي إله إي اهلل وأن محمدا رسيييييول اهلل :خمس

 . متفق عليه.((وصوم رمضان
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؟ فقً: يو   ن كامً، دين اإلسييالم كامل، أم يحتاج إلى تكميلهل فإ ا َيً و :  (17

يُت وَ ﴿واودويً َول اهلل تعاىل:  الَم اْويَهْوَم َأْكَمْلُت َوُكْم    َنُكْم َوأَْ َْمُت َعَلْيُكْم ُ ْعَم   َوَرضهههههههههههه  ُكُم اْم سههههههههههههْ
 .[1]ا اِدة: ﴾   نا  

نة  سلم   نه من اوق  ال واوس؟ فقً:  نخذ امن أين يأخذ المسلم دينهفإ ا َيً و :  (18
َنا َعَلْيَ  اوْ ﴿علهلل فلم اوسههههههههههههههلف اوحههههههههههههههها ، واودويً َول اهلل تعاىل:  َُّا أَُْه َْو ْم َأ ك َتاَ   ُهتهَْلهلل َأوَلَْ َ ْكف ل 

ووه تعاىل: [63]اوعنكبوت: ﴾َعَلْيل مْ  ول     ﴿. َو ْي   فَهُ  ُّوُل   ىَل اولَّه  َواو َّسههههههههههههههُ َناَزْعُتْم يف  شههههههههههههههَ ُكْنُتْم   الْ َفإ اْل تَه
ُنواَل ب اولَّه  َواْويَهْوم  اآْلخ     ووه تعاىل: [61]اونسها : ﴾تُهْؤم  و   صه  َاَط اوَّذ  َن أَُْهَعْمَت َعَلْيل ْم َغرْي  اْوَمْغضهُ ﴿. َو

ووه تعاىل: [1اوفاحتة: ]﴾َعَلْيل ْم َوا اوضَّاوِّ َ  َ َوهُ ﴿، َو ْإَُدي َو َهتَّب ْع ا َوَمْن ُ َشاَ ق  او َُّسوَل م ْن بَهْعد  َما تَهبَه َّ
ريا   ن َ  ُُهَووِّه  َما تَهَوىلَّ َوُُْحل ه  يَفَلنََّم َوَساَ ْت َمح  ً  اْوُمْؤم  َ  َسب ي . واُظ  احلد ب اوذي [336اونسا : ]﴾َغيهْ

 بعد يذا.
؟ فقً: أُا س  سلفي، واودويً كد ب اوع با  بن سار ة ما عقيدتكفإ ا َيً و :  (19

سيينة الخلفا  فعليكم بسيينتي و ))َال:  -صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم-يب أال اون -رضههي اهلل عنه-
إن كل ف ؛وإياكم ومحدثات األمور ،تمسييييييكوا بها وعضييييييوا عليها بالنواجذ ،المهديين الباشييييييدين

 . أخ يفه أبو او  وغريل، ويو كد ب كسن.((وكل بدعة ضاللة ،محدثة بدعة
؟ فقههً: أوإم ُو  ، ومن آخبهممن أول البسيييييييييييل إلى أهل األر فههإ ا َيههً وهه :  (21

أول اوعالمات  ، فبعثته-صهههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههلم-، و خ يم أفضهههههً امُبيا  ُبينا حممد 
أال اونيب  -عنه رضهههي اهلل-اوحهههغ ي ولسهههاعة، وجيب علينا اإلمياال هبم مجيعا، واودويً كد ب أيب ي   ة 

يا نو   :ونفيأتون نوحا فيقول))م اوقيامة: َال عن أيً احملشهه   و  -صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم-
 . متفق عليه.((وسماك اهلل عبدا شكورا ،أنت أول البسل إلى أهل األر 
ا َكااَل حُمَمٌَّد مَ ﴿َول اهلل تعاىل:  -صهههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههلم-واودويً علهلل أال  خ يم حممد 

وَل اولَّه  وَ  رضههههههههههههي اهلل -، وكد ب ثوباال [04]امك ا : ﴾َخاََتَ اونَّب يِّ َ أَبَا َأَكد  م ْن ر يَفاو ُكْم َوَوك ْن َرسههههههههههههُ
. أخ يفه ((وأنا خاتم النبيين ي نبي بعدي))َال:  -صههههههههههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههههههههههههلم-أُه  -عنه

 مسلم.
هلل اهلل عليه صههههههههههل-أال اونيب  -رضههههههههههي اهلل عنه-واودويً علهلل أُه أفضههههههههههً امُبيا  كد ب أيب ي   ة 

 . متفق عليه.((أنا سيد الناس يوم القيامة))َال:  -وعلهلل  وه وسلم
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واوههدويههً أُههه جيههب علينهها اإلميههاال هبم مجيعهها، ومن كف  بواكههد منلم فقههد كف  هبم مجيعهها  َول اهلل 

ٌّ  َمَن ب اولَّه  َوَمالِ َكت ه  وَُكتُب  ﴿تعاىل:  ُنواَل ُك ُْ  َل   وَْيه  م ْن َربِّه  َواْوُمْؤم  َا ُأ ُرُسل ه  ا ُُهَف ُِّ  بَهْ َ ه  وَ  َمَن او َُّسوُل ِب 
ل ه   ووه تعاىل: [656]اوبق ة: ﴾َأَكد  م ْن ُرسهههههُ ل ه  َو ُ   ُدواَل َأاْل  هُ ﴿. َو َف َُِّوا بَهْ َ   الَّ اوَّذ  َن َ ْكُفُ واَل ب اولَّه  َوُرسهههههُ

ُ  َو ُ   ُدواَل َأاْل  هَ  ُ  َوَُْكُفُ  ب بَهْع ل ه  َو َهُقوُوواَل ُُهْؤم ُن ب بَهْع ب يال  تَّ اولَّه  َوُرسههههههههههُ ُذوا بَهْ َ َ و َ  سههههههههههَ أُووَئ َ  ُيُم *  خ 
ينا    .2[363-364]اونسا : ﴾اْوَكاف ُ واَل َكّقا  َوأَْعَتْدَُا و ْلَكاف    َن َعَذابا  ُمل 

صلهلل -أال اونيب  -رضي اهلل عنه-سعد  ابنواودويً علهلل أُه أول عالمات اوساعة: كد ب سلً 
وعن  وأشههههههار بنصههههههبعيه. متفق عليه. ((أنا والسيييياعة هكذابعثت ))َال:  -اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههههلم

ت أنا بعث))َال:  -صهههههههههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههههههههههلم-أال اونيب  -رضهههههههههههههي اهلل عنه-أُس بن ماو  
 وضم اوسبابة واووسطهلل. متفق عليه. ((كهاتين والساعة

 ؟ فقً:  دعوام  ىل عبا ة اهللجميع البسييييييييييل إلى ماذا يدعون الناسفإ ا َيً و :  (21
وا  َأال  اْعُبُدو ﴿وكدل ا شهههههههههه    وه، واودويً َول اهلل تعاىل:  ًِّ أُمَّة  َرسههههههههههُ ا اولََّه َوايْفَتن ُبوا َوَوَقْد بَهَعثْهَنا يف  ُك

 .[12]اون ً: ﴾اوطَّاُغوتَ 
 ف ا   ؟ فقً: يوما تعبيف التوحيد الذي جميع البسييييييييييل يدعون إليهفإ ا َيً و :  (22

ْيئا  ﴿هلل تعاىل: اهلل باوعبا ة، واودويً َول ا ووه تعاىل: [12]اونسههههها : ﴾َواْعُبُدوا اولََّه َوا ُتشهههههْ  ُكوا ب ه  شهههههَ ، َو
ًْ ُيَو اولَُّه َأَكدٌ ﴿  .﴾دٌ وَلَْ َ ُكْن َوُه ُكُفوا  َأكَ *  َلَْ  َل ْد وَلَْ  ُوَودْ *  اولَُّه اوحََّمدُ *  َُ

 أَسام: ؟ فقً: ثالثةكم أاسام توحيد اهلل عز وجلفإ ا َيً و :  (23
 توكيد او بوبية. -3
 توكيد اموويية. -6
 توكيد امحا  واوحفات. -1

يم  ﴿واودويً َول اهلل تعاىل:  م  اولَّه  او َّمْحَن  او َّك  ووه تعاىل: ﴾ب سههههْ َماَوات  َواْمَْر   َوَما َر ُّ ﴿، َو  اوسههههَّ
ًْ تَهْعَلُم َوهُ  ْ و ع َباَ ت ه  َي طَِ  نَهُلَما َفاْعُبْدُل َواصههههههههههههههْ ّيا   بَهيهْ ، فلاتاال اآل تاال فيلا أُواع اوتوكيد [26]م مي: ﴾حَ 

 اوثالثة.

                                  
ول اهلل تعاىل:   2 ووه تعاىل: [313] ل عم اال:{َواتهَُّقوا اونَّاَر اوَّ   أُع دَّْت و ْلَكاف    نَ }ويف  خ  اآل ة َو َوَسار ُعوا   ىَل َمْغف  َة  م ْن َربُِّكْم َويَفنَّة  َعْ ُضَلا }. َو

 أال اْلنة اونار مويفو تاال اآلال. ويً علهلل  [311] ل عم اال:{اوسََّماَواُت َواْمَْرُ  أُع دَّْت و ْلُمتَّق  َ 
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؟ فقً: أعظم كسنة يو توكيد اهلل وما أعظم سي ة ،3ما أعظم حسنةفإ ا َيً و :  (24

َ َا   الَّ اولََّه ا  هَ ﴿ع  ويفً، وأعظم سههيئة يو اوشهه ا باهلل ع  ويفً، واودويً َول اهلل تعاىل:  ْغف ُ  َأاْل ُ شههْ
ا ُ ب ه  وَ  ووه تعاىل: [05]اونسهههها : ﴾ َهْغف ُ  َما ُ واَل َ و َ  و َمْن َ شههههَ اف ع  َ ﴿. َو د  ق  َوا صههههَ *  َفَما وََنا م ْن شههههَ
يم    .[346-344]اوشع ا : ﴾فَهَلْو َأالَّ وََنا َك َّة  فَهَنُكواَل م َن اْوُمْؤم ن  َ  * محَ 

: - عليه وعلهلل  وه وسهههههلمصهههههلهلل اهلل-َال: َال رسهههههول اهلل  -رضهههههي اهلل عنه-عن أُس بن ماو  
 . أخ يفه أمحد، ويو كد ب ص ين.((شفاعتي ألهل الكبائب من أمتي))

يً اوكباِ  يم أ -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-ويذا  دل علهلل أال أسعد اونا  بشفاعة اونيب 
 من ا سلم ، وا شفاعة  ش ا.

-وه وسلملهلل اهلل عليه وعلهلل  ص-َال: َال رسول اهلل  -رضي اهلل عنلما-وعن يفاب  بن عبداهلل 
أخ يفه  .((ومن مات يشيييبك باهلل شيييي ا دخل النار ،من مات ي يشيييبك باهلل شيييي ا دخل الجنة)): 

 مسلم.
؟ فقههً: م اتههب اوههد ن ثالثههة: اإلسههههههههههههههالم، واإلميههاال، كم مباتب الدينفههإ ا َيههً وهه :  (25

م)يف صهههه ين مسههههل -رضههههي اهلل عنه-واإلكسههههاال، واودويً كد ب عم  بن اْلطا   (، وفيه أال 5م َر
 ً ِ  عن عن اإلسالم، ُث عن اإلمياال، ُث -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-سنل رسول اهلل  يف

 اإلكساال.
؟ فقً: يو ُطق باولسهههههههههههههههاال، واعتقا  باوقلب، وعمً ما هو اإليمانفإ ا َيً و :  (26

 باْلوار ، ويو    د باوطاعة، و نقص با عحية.
-أال اونيب  -رضهههههههههي اهلل عنه-ال، وعمً باْلوار  كد ب أيب ي   ة واودويً علهلل أُه ُطق باولسههههههههها

 :ااإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضله))َال:  -صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم
 عليه. . متفق((إماطة األذى عن الطبيق، والحيا  شعبة من اإليمان :ي إله إي اهلل، وأدناها :اول

ول اهلل تعاىل: واودويً أُه اعتقا  باوقل َوَعَلهلل ﴿ب كد ب عم  اوذي تقدم يف أركاال اإلمياال، َو

                                  
 م فوعا عند اورتمذي وابن مايفه ويو كد ب ص ين. يفا  من كد ب عبداهلل بن عم و بن اوعاص  تسمية التوحيد حسنة  3

، َال جمايد {ر  ُيْم ف يَلا َخاو ُدوالَ ابَهَلهلل َمْن َكَسَب َسيَِّئة  َوَأَكاَطْت ب ه  َخط يَئُتُه فَنُووَئ َ  َأْصَ اُ  اونَّ }يف َول اهلل تعاىل  وتسمية الشبك سي ة
ال : اوسيئة ا ذكورة يف يذل اآل ة يي اوش ا. ويف يذا بياال ْللً ضالل اْلوارج يف ااستد-كما يف تفسري ابن يف    عند اآل ة-وأبوواًِ وغريمها 

 ِبثً يذل اآل ة علهلل تكفري عحاة ا سلم .
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 .[61ا اِدة: ]﴾اولَّه  فَهتَهوَكَُّلوا   اْل ُكْنُتْم ُمْؤم ن  َ 

آية ))ال: َ -صهههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههلم-عن اونيب  -رضهههههي اهلل عنه-وعن أُس بن ماو  
 متفق عليه. ((اإليمان حب األنصار، وآية النفاق بغض األنصار

ُنواَل اوههَّذ  َن   َ ا  ُك َ  اولههَّ ﴿واوههدويههً علهلل أُههه    ههد بههاوطههاعههة... َول اهلل تعههاىل:  ْت   َّنههََّا اْوُمْؤم  لههَ ُه َويف 
ووههه تعههاىل: [6]امُفههال: ﴾َُهُلوبُهُلْم َو  َ ا تُل يههَْت َعَلْيل ْم   هَهاتهُهُه زَاَ تْهُلْم   ميهَهاُهها  َوَعَلهلل َرهبِّ ْم  َهتَهوَكَُّلوالَ  َو يُ ﴿. َو

ن َ  و يَهْ َ ا ُ  ك يَنَة يف  َُهُلو   اْوُمْؤم  ووه: [0اوفتن: ]﴾وا   ميَاُا  َمَع   ميَاا  مْ اوَّذ ي أَُْهَ َل اوسههههههههههههَّ َو َهْ َ اَ  اوَّذ  َن ﴿. َو
 .[13]ا دث : ﴾ َمُنوا   ميَاُا  

 واودويً علهلل أُه  نقص با عحية أ وة ز ا ته، فإُه َبً أال    د كاال ُاَحا.
(: فإ ا ت ا شهههيئا من اوكمال 11با  )« صههه ي ه»ام اوبخاري يف )كتا  اإلمياال( من َال اإلم
 فلو ُاَص.

ال َ  با، وكد ب أيب سهههعيد اْلدري  أال اونيب  -رضهههي اهلل عنه-وكد ب شهههعب اإلمياال اوذي  كُ 
سيييييييتطع فإن لم ي ،من رأى منكم منكبا فليغيبه بيده))َال:  -صههههههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههههههههلم-

نك  من . أخ يفه مسههلم. وفيه أال  ُكار ا ((فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان ،فبلسانه
 اإلمياال.

؟ فقً: سهههتة أركاال، واودويً كد ب عم  بن اْلطا  يف كم أركان اإليمانفإ ا َيً:  (27
ِ ً  -صهههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههلم-أال اونيب « صههه ين مسهههلم» اال فقال: عن اإلمي سهههنوه يف
 :َال ،((وتؤمن بالقدر خيبه وشييييييييييبه ،واليوم ا خب ،ورسييييييييييله ،وكتبه ،ومالئكته ،باهلل أن تؤمن))

 . ويو متفق عليه من كد ب أيب ي   ة.صدَت
 كأنك أن تعبد اهلل))؟ فقً: يو ما تعبيف اإلحسييييييييان بين العبد وربهفإ ا َيً و :  (28

 (.5َم )ر « مسلم»ا  يف ، كما يفا  يف كد ب عم  بن اْلط((تباه، فإن لم تكن تباه فإنه يباك
 ؟ما حكم سب اهلل، وسب رسوله، وسب دينه، أو ايستهزا  بذلكفإ ا َيً و :  (29

ًْ أَب  ﴿فقً: يذا كف  أكِ، من تعمدل خ ج من ملة اإلسههههههههههههالم، واودويً َول اهلل تعاىل:  َُ اولَّه  َو  َات ه  ( 
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 .4[22-26اوتوبة: ]﴾ْد َكَفْ َُتْ بَهْعَد   ميَاُ ُكمْ (ا تَهْعَتذ ُروا ََ  * َوَرُسوو ه  ُكْنُتْم َتْستَهْل  ُِوالَ 

؟ فقهههً: يف ا  مييا جزا  المؤمنين، ومييا جزا  الكييافبين يوم القيييامييةفهههإ ا َيهههً وههه :  (31
اتُ ﴿ا ؤمن  اْلنهههة يف أعلهلل علي ، واوهههدويهههً َول اهلل تعهههاىل:  َد َرهبِّ ْم يَفنهههَّ َِْ  ي م ْن يَف َاُؤُيْم ع نهههْ ْدال    عهههَ

َي َربَّهُ حَتْت َلا اْمَ  ُلْم َوَرُضوا َعْنُه َ و َ  و َمْن َخش  َي اولَُّه َعنهْ  .[5-1اوبينة: ]﴾ُْهَلاُر َخاو د  َن ف يَلا أََبدا  َرض 
ا َإُْم َُاُر يَفَلنََّم ا َواوَّذ  َن َكَفُ و ﴿ويف ا  اوكاف  ن اونار يف أسهههههفً سهههههافل ، واودويً َول اهلل تعاىل: 

ْم فَهَيُموُتو  ًَّ َكُفور   ُهْقَضهلل َعَلْيل  َا َكَذو َ  ََنْ  ي ُك ُلْم م ْن َعَذاهب  َُُفَُّف َعنهْ  .[12]فاط : ﴾ا َوا 
ْد َر ُل َُهْ وَهة  ُأْخَ ي﴿واوهدويهً أال اْلنهة يف أعلهلل علي  َول اهلل تعهاىل:  ْدَرة  اْوُمْنتَهَلهللع  * َوَوقهَ َد سههههههههههههههه   نهْ

 .[36-31اونجم: ]﴾ع ْنَدَيا يَفنَُّة اْوَمْنَوي*
ِا  أال اونيب واودويً أال اونا َال  -سهههلمصهههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه و -ر يف أسهههفً سهههافل  كد ب او

يو كد ب  .((اكتبوا كتاب عبدي في سييييجين، في األر  السييييفلى))فيما   وي عن ربه ع ويفً: 
 كسن.

َس َوَ  ب ه  َوا تَهْقُف َما وَيْ ﴿وا ُشهههههههههههلد باْلنة أو اونار  ا  ن شهههههههههههلد وه اودويً  وقول اهلل تعاىل: 
 .[12]اإلس ا : ﴾ْلمٌ ع  

 ؟ فقً: ثالثة:كم عدد الدورفإ ا َيً و :  (31
َتاُع اْوُغُ ور  ﴿، واودويً َول اهلل تعاىل: دار الدنيا الفانية -3 َيا   اَّ َم ُْه  ل عم اال: ]﴾َوَما احلََْياُة اودُّ
356]. 

ْم بَهْ زٌَخ   ىَل ﴿، واودويً َول اهلل تعاىل: دار الببزخ -6 ِ ل  َعثُ  َوم ْن َورَا  .[344: ]ا ؤمنوال﴾والَ  َهْوم   ُهبهْ
ِا عن مؤمن  ل ف عوال: دار القبار -1 َا َيذ ل  ا﴿، واودويً َول اهلل تعاىل خم ُْهَيا  َا ََهْوم    َّنَّ حلََْياُة اودُّ

َ َة ي َي َ اُر اْوَق َار    .[11غاف : ]﴾َمَتاٌع َو  الَّ اآْلخ 
منازل اآلخ ة اوقِ، واودويً كد ب  ؟ فقً: أولما أول منازل ا خبةفإ ا َيً و :  (32

إن القبب أول ))َال:  -صهههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههلم-أال اونيب  -رضهههي اهلل عنه-عثماال بن عفاال 

                                  
أو سب غريل من امُبيا  وا  سل ، سوا  كاال او سول من ب    م أو من ا الِكة، أو عا ايم، أو  ملسو هيلع هللا ىلصوا ف   يف احلكم ب  من سب ُبينا حممد   4

ووه تعاىل: [16]احل:ج:{اولَُّه َ ْحَطف ي م َن اْوَمالِ َكة  ُرُسال  َوم َن اونَّا   }عا ي أكدا منلم، واودويً َول اهلل تعاىل:  ا ُُهَف ُِّ  بَهْ َ َأَكد  م ْن }. َو
ووه تعاىل: [656]اوبق ة:{ه  ُرُسل   نهُْلمْ  - ىل َووه- َُوُووا  َمنَّا ب اولَّه  }. َو َ اونَّب يُّواَل م ْن َرهبِّ ْم ا ُُهَف ُِّ  بَهْ َ َأَكد  م  ووه تعاىل: [312]اوبق ة:{َوَما أُوِت  . َو

يَكاَل فَإ  } ًَ َوم    ِْ  .[15]اوبق ة:{الَّ اولََّه َعُدوٌّ و ْلَكاف    نَ َمْن َكااَل َعُدّوا  و لَّه  َوَمالِ َكت ه  َوُرُسل ه  َويف 
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أخ يفه  .((وإن لم ينج منه فما بعده أشيييييييد منه ،فإن نجا منه فما بعده أيسيييييييب منه ،منازل ا خبة

 اورتمذي، وابن مايفه، وأمحد، ويو كد ب كسن.
اال وه فقً: أعتقد أُه كق  ن ك ماذا تعتقد في عذاب القبب ونعيمه ا َيً و : فإ  (33

 وه  صهههههلهلل اهلل عليه وعلهلل-أاا سهههههنوت رسهههههول اهلل  -رضهههههي اهلل عنلا-أيال، واودويً كد ب عاِشهههههة 
 . متفق عليه، ويذا وفظ اوبخاري.((عذاب القبب حق))عن عذا  اوقِ فقال:  -وسلم

، ومن كاال  تعو  من فتنة اوقِ وعذا  اوقِ  -عليه وعلهلل  وه وسههههههههلمصههههههههلهلل اهلل -وعنلا أال اونيب 
 وديفال امكِ.وفتنة ا ،وفتنة اوقِ ،فتنة ا سين اوديفال. متفق عليه. وفيه  ثبات عذا  اوقِ

ِا  وأما المؤمن فيقال: ألبسيييييييوه من الجنة، وافتحوا ))وفيه:  ،ومن ام وة علهلل ُعيمه كد ب او
 .((تيه من طيبها وروحها...له بابا إلى الجنة فيأ

ُه ؟ فقً: أعتقد أماذا تعتقد في البعو والحسييييييييييياب وأخذ الكتابفإ ا َيً و :  (34
ًْ بَهَلهلل َوَريبِّ وَتُبهْعَ ﴿كق، واودويً َول اهلل تعاىل:  َُ َعُثوا  ْلُتْم َزَعَم اوَّذ  َن َكَفُ وا َأاْل َوْن  ُهبهْ َا َعم  ُثنَّ ُُثَّ وَتُهَنبهَُّؤالَّ ِب 

ريٌ َوَ و َ   ووه تعاىل: [1اوتغابن: ]﴾َعَلهلل اولَّه  َ سهههههههه  ين ه  ﴿. َو َ ك َتابَُه ب َيم  ُب  * َفَنمَّا َمْن أُوِت  ْوَف حُيَاسههههههههَ َفسههههههههَ
ريا   ابا  َ سههههه  سهههههَ ُ ورا  *  ك  َقل ُب   ىَل أَْيل ه  َمسهههههْ َ ك َتابَُه َورَاَ  َظْل  ل  *  َو َهنهْ ْوَف َ ْدُعو ثُهُبورا  *  َوأَمَّا َمْن أُوِت  *  َفسهههههَ

 .[36-2]ااُشقا : ﴾َ ْحَلهلل َسع ريا  وَ 
 ؟ فقً: ُعم   وُه يف ع صههههههههههههههاتهل المؤمنون يبون ربهم يوم القيامةفإ ا َيً و :  (35

َ ةٌ ﴿اوقيامة ويف اْلنة، واودويً َول اهلل تعاىل:   .[61-66]اوقيامة: ﴾اظ َ ةٌ   ىَل َربهَِّلا َُ  * ُويُفوٌل  َهْوَمئ ذ  َُاض 
 عليه وعلهلل صهههههلهلل اهلل-أال اونيب  -رضهههههي اهلل عنه-بن عبداهلل ويف اوحههههه ي   من كد ب يف    

 .((إنكم ستبون ربكم يوم القيامة))َال:  - وه وسلم
-وأخ ج مسههههلم من ط  ق محا  بن سههههلمة، عن ثابت، عن عبداو محن بن أيب ويلهلل، عن صههههليب 

تعالى: تبيدون و يقول اهلل تبارك ))َال:  -صهههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههلم-أال اونيب  -رضهههي اهلل عنه
شيييييي ا أزيدكم  فيقولون: ألم تبيض وجوهنا  ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار  اال: فيكشيييييف 

 .5((الحجاب، فما أعطوا شي ا أحب إليهم من النظب إلى ربهم عز وجل

                                  
ا  يف ثابت. اإلمجاع علهلل أال محا  بن سلمة أثبت اون« اوتميي »ا أري ااُتقا   تم فيه، فقد ُقً اإلمام مسلم يف  ملسو هيلع هللا ىلصواحلد ب ص ين عن اونيب   5

ال ابن مع : من خاوف محا  بن سلمة يف ثابت، فاوقول َول محا .  َو
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ذ   هبِّ مْ اَّ   ُهَُّلْم َعْن رَ ﴿َ واوكفهههار ا   وال اهلل ع  ويفهههً  وم اوقيهههامهههة واوهههدويهههً َول اهلل تعهههاىل:   َهْوَمئههه 

 .[36ا طفف : ]﴾َوَمْ ُجوبُوالَ 
د أُه  ؟ فقً: أعتقماذا تعتقد في القبآن الكبيم الذي في المصييييحففإ ا َيً و :  (36

تَ ﴿كالم اهلل ع  ويفً، ويس ِبخلو ، واودويً َول اهلل تعاىل:  ْ ُل َو  اْل َأَكٌد م َن اْوُمشهههْ  ك َ  اسهههْ َجاَرَا َفَنيف 
 .[2]اوتوبة: ﴾اولَّه  َكَّتَّ َ ْسَمَع َكالَم 

عاىل: واودويً َول اهلل ت ،؟ فقً: يو ع يبهل القبآن عببي أم أعجميفإ ا َيً و :  (37
ا  َوَعلَُّكْم تَهْعق ُلوالَ ﴿ اُل َُهْ  ُهها  َعَ ب يههّ ووههه تعههاىل: [1]او خ ف:﴾  ُههَّا يَفَعْلنههَ َعَلهلل  * َُهَ َل بهه ه  او ُّوُ  اْمَم  ُ ﴿. َو

ٍّ ُمب    *  ْوُمْنذ ر  نَ ََهْلب َ  و َتُكواَل م َن ا  .[316-311]اوشع ا :﴾ب ل َساال  َعَ يب 
؟ فقً: ُعم وه أحا  وصههههههههفات تليق  الوه، هل هلل أسييييييما  وصييييييفات فإ ا َيً و : (38

َاَوو لَّه  اْمَْحَ ﴿واودويً َول اهلل تعاىل:  َِب َفاْ ُعوُل هب  ووه: [354امع اف: ]﴾اُ  احلُْسههههههههههههههْ ًُ ﴿. َو  َوو لَّه  اْوَمَث
. وأحا  اهلل ع  ويفً غري حمحورة بعد  معلوم ونا  وقول اونيب [24اون ً: ]﴾اْمَْعَلهلل َوُيَو اْوَع   ُ  احلَْك يمُ 

أخ يفه مسههلم من كد ب عاِشههة  ((ي أحصييي ثنا  عليك...)): -صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم-
 .-رضي اهلل عنلا-

ً: ا أكههد  علم اوغيههب  ا اهلل، ؟ فقهههييل أحييد غيب اهلل يعلم الغيييبفههإ ا َيههً وهه :  (39
ووه تعاىل: [311 ل عم اال: ]﴾و ُيْطل َعُكْم َعَلهلل اْوَغْيب   َوَما َكااَل اولَّهُ ﴿واودويً َول اهلل تعاىل:  ًْ ﴿. َو فَهُق

َا اْوَغْيُب و لَّه   س: ﴾  َّنَّ ووه تعاىل:  [64] ُو  .[61امُعام: ]﴾َوع ْنَدُل َمَفات ُن اْوَغْيب  ا  َهْعَلُمَلا   اَّ ُيوَ ﴿َو
؟ فقً: أم  اوسههههههههاعة من أمور اوغيب او  ا  علملا متى تقوم السيييييياعةفإ ا َيً و :  (41

اَعة  ﴿ ا اهلل، واودويً َول اهلل تعاىل:  ووه: [10]وقماال: ﴾  الَّ اولََّه ع ْنَدُل ع ْلُم اوسههههههههههههههَّ   َوْيه   ُهَ  ُّ ع ْلُم ﴿. َو
اَعة   ول اونيب [01]فحلت: ﴾اوسَّ ساعة ي يعلم متى تقوم ال)): - عليه وعلهلل  وه وسلمصلهلل اهلل-. َو
 .-رضي اهلل عنلما-. أخ يفه اوبخاري من كد ب ابن عم  ((إي اهلل

 ؟ فقً: ثالثة:كم شبوط ابول العملفإ ا َيً و :  (41
ً   ا َعم ُلوا م نْ َوََد ْمَنا   ىَل مَ ﴿، فاوكاف  ا  قبً اهلل عمله، واودويً َول اهلل تعاىل: اإلسالم -0 َعَم

اال: ﴾َفَجَعْلَناُل َيَبا   َمْنُثورا    .[61]اوفَ 
َ  َوُه اودِّ نَ ﴿، واودويً: اإلخالص -2 . ويف كد ب [6]اوبينة: ﴾َوَما أُم ُ وا   اَّ و يَهْعُبُدوا اولََّه خُمْل حهههههههههه 

نا أغنى عالى أاال اهلل تبارك وت))َال:  -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-أيب ي   ة اوقدسي أال اونيب 
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 . روال مسلم.((الشبكا  عن الشبك من عمل عمال أشبك فيه معي غيبي تبكته وشبكه

  عاِشة ، واودويً كد ب أم ا ؤمن-صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-المتابعة لبسول اهلل  -3
ليه عمل عمال ليس عمن ))َال:  -صههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههههلم-: أال اونيب -رضههههههي اهلل عنلا-

 أخ يفه مسلم. ((فهو ردأمبنا 
 ؟ فقً: ثالثة أُواع:كم أنواع التوسل المشبوعفإ ا َيً و :  (42

َِب فَاْ ُعوُل َوو لَّه  اْمَْحَاُ  احلُْسههههههههههههْ ﴿، واودويً َول اهلل تعاىل: التوسيييييييييل بأسيييييييييما  اهلل وصيييييييييفاته -0
َا ووه تعاىل: [354]امع اف: ﴾هب  ْل   ب َ مْحَت َ  يف  ع َبا  اَ ﴿. َو  .[31]اونمً:﴾اوحَّاحل   َ  َوأَْ خ 

ذ  َن  َهُقوُوواَل َربهََّنا   ُهََّنا اوَّ ﴿، واودويً َول اهلل تعاىل: توسييل العبد إلى اهلل تعالى بعمله الصييالح -2
ووه: [32] ل عم اال: ﴾ َمنَّا فَاْغف ْ  وََنا ُ ُُوبَهَنا َوَ َنا َعَذاَ  اونَّار   َا أَُْه َْوَت َوا﴿. َو وَل تهَّبهَ َربهََّنا  َمنَّا ِب  ْعَنا او َّسهههههُ

َنا َمَع اوشَّاي د  نَ   .[61 ل عم اال: ]﴾فَاْكتُبهْ
ومن اوسههنة كد ب اوثالثة اوذ ن اُطبقت عليلم صههخ ة، فسههدت عليلم اوغار، فتوسههً كً واكد 

 منلم خباوص عمله. متفق عليه.
ا ل بينمَا -رضهههي اهلل عنه-، واودويً كد ب أُس بن ماو  التوسييل بدعا  البجل الصييالح -3

ُطب    يفا ل ريفً فقال:  ا رسهههول اهلل َ مل ا ط ،  -صهههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههلم-رسهههول اهلل 
 .6فا ع اهلل أال  سقينا، فدعا فمطُ ا

؟ فقً: كً بدعة ضهههههالوة، واودويً كد ب هل في الدين بدعة حسيييينةفإ ا َيً و :  (43
م ) رضههههههههههههههي اهلل -عبداهلل  ابن. وكد ب يفاب  ((كل بدعة ضيييييييييياللة)) ، وفيه:4اوع با  ا ذكور بَ 

إن خيب ف :أما بعد))كاال   ا خطب...  قول:   -صهههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههلم-أال اونيب  -عنلما
. ((وكل بدعة ضيييييييياللة ،وشييييييييب األمور محدثاتها ،وخيب الهدى هدى محمد ،الحديو كتاب اهلل

                                  
 ب فيه أام توسلوا  ىل اهلل ع  ويفً بدعا  أفضً اْللق، وَل جيلسوا يف بيوهتم و قوووال: ُسنو   ال ُبي ، أو حبق ُبي ، ووو كاال  و  فلذا احلد  6

، وطلب  ملسو هيلع هللا ىلصيب بعد موت اون ، فقد استسقهلل عم  بن اْلطا   ملسو هيلع هللا ىلصمش وعا وفعلول، ووكن َل  فعً يذا منلم أكد يف كياته، وا بعد موته 
( أال اوعبا   عا اهلل ع  ويفً، ووو توسلوا  ايه 1/364« )فتن اوباري»عو اهلل إم  مُه شيخ كبري صا ، كما يو مب  يف من اوعبا  أال  د
 ويو كي، فلو أعظم، وَل  فعلوا. ملسو هيلع هللا ىلصوتوسلوا  ال اونيب 

ا وأفضلنا، اوللم  ُا ُستشفع  وي  ا واستسقهلل معاو ة  مسو  اْل شي.  ا   د ويوم بي  د بن اُث َال: اوللم  ُا ُستشفع  وي  اويوم خبرُي
( بإسنا  331، 26/336 بلغوا منازإم. روال ابن عساك  ) ا ارفع  د    ىل اهلل، ف فع  د ه ورفع اونا  أ د لم فسقايم اهلل، كَّت كا  اونا  أال

 (.06)ص ولعالمة اموباين « اوتوسً»ص ين. واُظ  
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 أخ يفه مسلم.

؟ فقههً: يم اويلو ، ييية الييذين يجييب علينييا بغضييييييييييهممن شييييييييييب البب فههإ ا َيههً وهه :  (44
ً  اْوك َتا   َواْوُمشههههْ ﴿واونحههههاري، وا شهههه كوال، واودويً َول اهلل تعاىل:    ك َ  يف  َُار    الَّ اوَّذ  َن َكَفُ وا م ْن أَْي

َِ  َّة   ووه تعاىل: [2اوبينة: ]﴾يَفَلنََّم َخاو د  َن ف يَلا أُووَئ َ  ُيْم شهههههَ ُّ اْو َِ  ﴿. َو ُنواَل ب اولَّه  وَ ا  اْويَهْوم  ُد ََهْوما   ُهْؤم 
 .[66]اجملا وة: ﴾َمْن َكا َّ اولََّه َوَرُسوَوهُ اآْلخ     ُهَوا ُّواَل 

؟ فقً: يي ككم اوشههههههههههعب ُفسههههههههههه بنفسههههههههههه، بغري  ما هي الديمقباطيةفإ ا َيً و :  (45
 كتا  وا سنة.

ال  احلُْْكُم    ﴿ول اهلل تعاىل: ؟ فقً: يي ش ا أكِ، واودويً َما حكمهافإ ا َيً و :  (46
ووه: [04] وسف: ﴾  اَّ و لَّه    .[62اوكلف: ]﴾َوا ُ ْش  ُا يف  ُكْكم ه  َأَكدا  ﴿. َو

؟ فقً: يي من اونظام اودميق اطي ا نابذ وشههههههههههههه ع ما حقيقة اينتخاباتفإ ا َيً و :  (47
ا أي ُفع وا أي ري, وويس فيلواوتشهههههههههبه هبم ا جيوز, وفيلا ضههههههههه ر كث ،ويي تشهههههههههبه باوكفار ،اهلل احلق

فاِدة علهلل ا سلم , ومن أيم أض اريا: مساواة احلق باوباطً واحملق با بطً كسب امكث  ة, وتضييع 
ِا , و   ق مشً ا سههههههههههلم , و وقا  اوعداوة واوبغضهههههههههها  واوت    واوتعحههههههههههب بينلم, واوغ   ،اووا  واو

ات وا ،واو ور ،وااكتيال ،واْلداع مموال, و يدار كشهههمة اونسههها , وزع عة اوثقة يف علوم وضهههياع امَو
 اوش  عة اإلسالمية وأيللا.

؟ فقهههً: احل بيهههة ك ام،  ا ك   اهلل. واوهههدويهههً َول اهلل مييا حكم الحزبيييةفهههإ ا َيهههً:  (48
ُوا م َن اْوُمشههههههههههههههْ  ك  َ ﴿تعههاىل:  ًُّ  * َوا َتُكُو َيعهها  كههُ اُُوا شهههههههههههههه  ْ    ِبهه َا وهَهَدْ ل ْم ك   م َن اوههَّذ  َن فَه ََُّوا    نَهُلْم وَكههَ
ووه تعاىل: [16-13او وم: ]﴾َف  ُكوالَ  يعا  َوا تَهَف ََُّوا﴿. َو ً  اولَّه  مجَ  َْب ُموا حب  . [341] ل عم اال: ﴾َواْعَتحههههههههههه 

ووه تعاىل:  َُا َربُُّكْم َفاْعُبُدوال  ﴿َو َدة  َوَأ ووه: [16]امُبيا : ﴾  الَّ َيذ ل  أُمَُّتُكْم ُأمَّة  َواك  ْ َ  َأا﴿. َو    الَّ ك 
 .[66اجملا وة: ]﴾اولَّه  ُيُم اْوُمْفل ُ والَ 

يه وعلهلل صههلهلل اهلل عل-َال: َال رسههول اهلل  -رضههي اهلل عنلما-عن عبداهلل بن عم و بن اوعاص 
. ((وتفتبق أمتي على ثالث وسيييبعين ملة كلهم في النار إي ملة  أي فباة( واحدة)): - وه وسهههلم

(. ووه شايد 6/62. أخ يفه اورتمذي )((ما أنا عليه وأصحابي))َال:  َاووا: ومن يي  ا رسول اهلل؟
م )-رضهههي اهلل عنه-من كد ب معاو ة  (، ووه شهههوايد 0/346(، وأمحد )0611، أخ يفه أبو او  َر

 أخ ي، فاحلد ب كسن.
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ووه: كللا يف اونار، فيه بياال كال أيً اميوا  ويف كلم.  َو

 ؟ فقً: يم اوباطنية، واو افضهههههة،ي اإلسييييالممن أضييييل الفبق التي تدعفإ ا َيً و :  (49
 واْللمية، وغالة اوحوفية.
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 مبادئ الفقه

-، واونية حمللا اوقلب، واودويً كد ب عم  بن اْلطا  كل عبادة يبد لها من نية (51
 متفق عليه. ((إنما األعمال بالنية))َال:  -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-أال اونيب  -رضي اهلل عنه

صههههلهلل اهلل -أال اونيب  -رضههههي اهلل عنلا-، واودويً كد ب عاِشههههة فظ بالنية بدعةالتل (51
 . متفق عليه.((من أحدث في أمبنا هذا ما ليس منه فهو رد))َال:  -عليه وعلهلل  وه وسلم

ليه صهههههههلهلل اهلل ع-؟ فقً: يي ما أكدث بعد موت اونيب ما هي البدعة فإ ا َيً و : (52
 يس عليلا  ويً من اوكتا ، وا من اوسنة.بقحد اوتعبد، وو -وعلهلل  وه وسلم

َوأَُْه َْوَنا ﴿، واودويً َول اهلل تعاىل خلق اهلل الما  طهورا يطهب النجاسيييات واألحداث (53
ا   َطُلورا   ا   مههَ مههَ ههاال: ﴾م َن اوسههههههههههههههَّ ووههه تعههاىل [05]اوفَ  ا   و ُيَطلِّ َُكْم ﴿، َو ا   مههَ مههَ َو ُهنَه ُِّل َعَلْيُكْم م َن اوسههههههههههههههَّ

 .[33فال: ]امُ﴾ب ه  
 ؟ماذا يقول من أراد دخول الخال  (54

  ا  خً  -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-َال: كاال اونيب  -رضي اهلل عنه-عن أُس بن ماو  
 . متفق عليه.((اللهم إني أعوذ بك من الخبو والخبائو))اْلال  َال: 

 من آداب اضا  الحاجة: (55
ً وه: علمكم ُبيكم كً شهههي  كَّت اْل ا ة، َال: ، أُه َي-رضهههي اهلل عنه-عن سهههلماال اوفارسهههي 

أيفً، وقد ااُا أال ُسهههههتقبً اوقبلة بغاِمل أو بول، أو أال ُسهههههتنجي باويم ، أو أال ُسهههههتنجي بنًَ من 
 ثالثة أكجار. أخ يفه مسلم.

-ال اونيب أ -رضههي اهلل عنه-، واودويً كد ب أيب ي   ة ي تصح الصالة إي بوضو  (56
ق عليه، وعن . متف((ي تقبل صالة من أحدث حتى يتوضأ))َال:  -وسلم صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه

ل صالة بغيب ي تقب))َال:  -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-أال اونيب  -رضي اهلل عنلما-ابن عم  
 . أخ يفه مسلم.((طهور

اوويفه  ِبا فيه ا ضمضة وااستنشا ، واويداال تغسالال  ىل ا  فق ،  أعضا  الوضو : (57
 و أ  ميسن مس ا، واو يفالال تغسالال  ىل اوكعب .وا

ُلوا ُويُفوَيُكمْ ﴿واودويً َول اهلل تعاىل:  الة  فَاْغسهه  َُْمُتْم   ىَل اوحههَّ  َوأَْ د َ ُكْم   ىَل  َا أَ هَُّلا اوَّذ  َن  َمُنوا   َ ا 
ُكْم َوأَْريُفَلُكْم   ىَل اْوَكْعبَهْ    ُ وا ب ُ ُؤوسهه  رضههي اهلل -، وحلد ب عبداهلل بن عم و [2ِدة:]ا ا﴾اْوَم َاف ق  َواْمسههَ
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 فق عليه.مت ((ويل لألعقاب من النار))َال:  -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-أال اونيب  -عنلما

رضهههههي اهلل -، و طاوة اوغ ة، واوت جيً، واودويً كد ب أيب ي   ة التيمن في الوضييييو  (58
سهههههً دل اويمِب كَّت شههههه ع يف اوعضهههههد، وغغسهههههً   -صهههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههلم-أال اونيب  -عنه

ُث غسههً  ،اويسهه ي كَّت شهه ع يف اوعضههد، ُث مسههن ب أسههه، ُث غسههً ريفله اويمِب كَّت شهه ع يف اوسهها 
ال:  . ((أنتم الغب المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضو ))ريفله اويس ي كَّت ش ع يف اوسا ، َو

صلهلل اهلل -أال اونيب  -رضي اهلل عنه-من كد ب أيب ي   ة  «سنن أيب  او »أخ يفه مسلم، وصن يف 
 .((إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابد وا بأيامنكم))َال:  -عليه وعلهلل  وه وسلم

 
كفيه   : أُه غسههً-صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم-أحسيين صييفة لوضييو  رسييول اهلل  (59

عً  و  ف-ثالثا، ُث مضههمُ واسههتنشههق، واسههتنث  )جيمع ب  ا ضههمضههة وااسههتنشهها  من غ فة واكدة 
( ُث غسههً ويفله ثالثا، وغسههً  د ه  ىل ا  فق  ثالثا كَّت شهه ع يف اوعضههد، ُث مسههن رأسههه ِبا  -ثالثا

ُث غسً  -بدأ من َبً رأسه فن ب  هبما  ىل َفال، ُث أعا مها  ىل كيب بدأ ،م ة واكدة-غري فضً  دل 
. متفق - عنهضههي اهللر -ريفليه ثالثا  ىل اوكعب  كَّت شهه ع يف اوسهها . ثبت  و  من كد ب عثماال 

 عليه، وفيه زواِد من أكا  ب أخ ي ص ي ة.
-أال اونيب  -رضههي اهلل عنه-و سههت ب اسههتعمال اوسههواا َبً اوحههالة، واودويً كد ب أيب ي   ة 

لوي أن أشييييييييق على أمتي ألمبتهم بالسييييييييواك عند كل ))َال:  -صهههههههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههههههههلم
 . متفق عليه.((صالة

، أو اْلورب  علهلل وضو ،  ش ع وه أال ميسن عليلما,  ال كاال مقيما من لبس الخفين (61
ميسهههههن عليلما  وما وويلة، و ال كاال علهلل سهههههف  ميسهههههن عليلما ثالثة أ ام بلياويلن، واودويً كد ب أيب 

ن، ووبس رخص ولمسههاف    ا توضهه -صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم-أال اونيب  -رضههي اهلل عنه-بك ة 
أال ميسهههههههههن ثالثة أ ام ووياويلن، وولمقيم  وما وويلة. أخ يفه ابن مايفه، ويو  خفيه، ُث أكدث وضهههههههههو ا

 كد ب كسن، ووه شوايد  حن هبا.
د رأ ت َال -رضههي اهلل عنه-وا سههن علهلل ظاي  اْلف ، واودويً كد ب علي بن أيب طاوب  : َو

 يو ص ين.و ميسن علهلل ظاي  خفيه. أخ يفه أبو او ،  -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-رسول اهلل 
َِ  ﴿، واودويً َووه تعاىل: إذا حضيييييييبت الصيييييييالة ولم تجد الما  فتيمم (61 ُدوا َما   فَهَلْم 
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ْنهُ  ُ وا ب ُويُفوي ُكْم َوأَْ د  ُكْم م  ع يدا  طَيِّبا  فَاْمسهههههههههههَ ، واوحهههههههههههعيد يو ت ا  امر ، [2]ا اِدة:﴾فَهتَهَيمَُّموا صهههههههههههَ

ر  كلها وجعلت لنا األ))َال:  - وه وسهههلم صهههلهلل اهلل عليه وعلهلل-واودويً كد ب كذ فة أال اونيب 
 . روال مسلم.((مسجدا، وجعلت تببتها لنا طهورا إذا لم نجد الما 

: أشهههههلد أال ا  وه  ا اهلل، وأال حممدا عبدل ورسهههههووه، فإذا فبغت من وضييييو ك تقول (62
هلل  وه صههههههلهلل اهلل عليه وعل-َال: َال رسههههههول اهلل  -رضههههههي اهلل عنه-واودويً كد ب عم  بن اْلطا  

ما منكم من أحد يتوضيييييأ، فيسيييييبث الوضيييييو ، ثم يقول أشيييييهد أن ي إله إي اهلل وأن )): -وسهههههههلم
 م.. روال مسل((محمدا عبده ورسوله إي فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شا 

 نوااض الوضو : (63
ل صالة من  تقبي)): -رضي اهلل عنه-، واودويً كد ب أيب ي   ة الخارج من القبل والدبب -0

 .((أحدث حتى يتوضأ
َال:   -رضهههههي اهلل عنه-، واودويً كد ب صهههههفواال بن عسهههههال النوم المسييييتغبق والجنابة -3و2

ا   ا كنا سهههههف ا أال ا ُن ع خفافنا ثالثة أ  -صهههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههلم-كاال رسهههههول اهلل  ام  نمُ 
وم. أخ يفه   اورتمذي، ويو كد ب كسن.ووياويلن  ا من يفنابة، ووكن من غاِمل وبول ُو

لم وم امُبيا  ويس بناَُ ووضهههههههِو اوبخاري  أخ يفه -رضهههههههي اهلل عنه-ماو   ابنحلد ب أُس  ،ُو
تنام  األنبيا  تنام أعينهم وي))َال:  -صههههههههههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههههههههههههلم-يف اوحهههههههههههههه ين أال اونيب 

 ويذل خحيحة إم عليلم اوحالة واوسالم. ((الوبهم
اهلل عليه  صههلهلل-أال اونيب  -رضههي اهلل عنلا-كد ب بسهه ة بنت صههفواال  ، واودويًمس الذكب -4

. أخ يفه اورتمذي، ويو كد ب ((من مس ذكبه فال يصيييييل حتى يتوضيييييأ))َال:  -وعلهلل  وه وسهههههههلم
أال اونيب  -رضي اهلل عنلما-كسن، وص ين بشوايدل عند أمحد وغريل من كد ب عبداهلل بن عم و 

أيما رجل مس ذكبه فليتوضأ، وأيما امبأة مست فبجها )): َال -صهلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهلم-
 .((فلتتوضأ
 أال ريفال سهههنل رسهههول اهلل -رضهههي اهلل عنه-، واودويً كد ب يفاب  بن ح ة أكل لحم اإلبل -5

 م.. أخ يفه مسل((نعم))فقال: أُتوضن من حلوم اإلبً َال:  -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-
ميَاال  فَهَقْد َوَمْن َ ْكُفْ  ب اإْل  ﴿إلسههههههههالم، واودويً َول اهلل تعاىل: ، ويي ُاَضههههههههة ولوضههههههههو  ووالبدة -6

 .[6]ا اِدة:﴾َكب مَل َعَمُلهُ 
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وما أشههههههبللا من ام و ة ا   لة ولعقً، أمجع اوعلما   زوال العقل بجنون أو إغما  أو سيييييكب -7

 أال اووضو   نتقُ بذو .
 واودويً كد ب طل ة بن، خمس صلوات مفبوضةعلى المسلم في كل يوم وليلة  (64
عن اإلسالم،  -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-أال أع ابيا سنل رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-عبيداهلل 

. متفق ((خمس صييييلوات في اليوم والليلة)): -صهههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههلم-فقال رسهههههول اهلل 
كعات، ركعة، اوظل  أربع ر عليه. فإ ا َيً: كم يف اْلمس اوحهههههههههلوات ركعة؟ فقً: فيلا سهههههههههبع عشههههههههه ة 

واوعح  أربع ركعات، وا غ   ثالث ركعات، واوعشا  أربع ركعات، واوحبن ركعتاال، ويف اوسف  تقح  
 اوظل ، واوعح ، واوعشا   ىل ركعت ، فتحري  كدي عش ة ركعة.

 -عنه رضي اهلل-، واودويً كد ب ماو  بن احلو  ث كل صالة يؤذن لها في واتها (65
فإذا حضييييييبت الصييييييالة فليؤذن لكم أحدكم ))َال:  -لهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههههههلمصهههههههه-أال اونيب 

 . متفق عليه.((وليؤمكم أكببكم
-، واودويً كد ب أيب سههههههههعيد اْلدري من سييييييمع الندا  يقول مثل ما اال المؤذن (66

وا قولإذا سييمعتم الندا ، ف))َال:  -صهههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههلم-أال رسهههول اهلل  -رضهههي اهلل عنه
 . متفق عليه.((مثل ما يقول المؤذن

َلة  فَهلَ ﴿، واودويً َول اهلل تعاىل: إذا امت إلى الصيييييييالة، فاسيييييييتقبل القبلة (67 نُهَووِّيَهنََّ  َ بهْ
د  احلَْ َام  َوَكْيُب َما ُكْنُتْم فَهَووُّوا ُويُفوَيُكْم َشْطَ لُ   .[300]اوبق ة:﴾تَهْ َضاَيا فَهَولِّ َويْفَلَ  َشْطَ  اْوَمْسج 

رضههههي -، واودويً كد ب عبداهلل بن عم  رفع اليدين في الصيييالة في أربعة مواضيييع (68
ه كذو كاال   ا  خً يف اوحهههالة كِ ورفع  د   -صهههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههلم-أال اونيب  -اهلل عنلا

، (منكبيه، و  ا ركع رفع  د ه، و  ا َال: حع اهلل  ن محدل رفع  د ه )و  ا َام من او كعت  رفع  د ه
 وكاال ابن عم   فعً  و . متفق عليه. واو فع   ا َام من او كعت  اُف   به اوبخاري.

رضههي -ما يفا  يف كد ب أيب ي   ة  أصييح دعا  في ايسييتفتا  بعد تكبيبة اإلحبام (69
نيلة   ا كِ يف اوحههههالة سههههكت ي -صههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههلم-َال: كاال رسههههول اهلل  -اهلل عنه

أاول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين ))فسههههههههههههههئهً عمها  قول، فقهال:  َبهً اوق ا ة،
غسييييييل اللهم ا ،اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس ،المشييييييبق والمغبب

 . متفق عليه.((خطاياي بالما  والثلج والببد
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فَإ َ ا ﴿دويً ، واوسبااستعذ باهلل من الشيطان البجيم، وسم اهلل ابل ابا ة الفاتحة  (71

يم   ْيطَاال  او َّيف  َتع ْذ ب اولَّه  م َن اوشههَّ  -رضههي اهلل عنه-ماو   ابن، وعن أُس [15اون ً:]﴾ََه َْأَت اْوُقْ  اَل فَاسههْ
فتت وال كاُوا    -رضههههههههههي اهلل عنلم-، وأبا بك ، وعم  -صههههههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههههههههلم-أال اونيب 

  كيم(.متفق عليه، ويف وفظ: فكاُوا ا جيل وال به)بسم اهلل او محن اواوحالة به)احلمد هلل ر  اوعا  (. 
 ( بسند ص ين.6/316(، واونساِي )1/311أخ يفه أمحد )

رضهههي -، واودويً كد ب عبا ة بن اوحهههامت اابإ الفاتحة بعد ايسييتعاذة والبسييملة (71
تحة لم يقبأ بفاي صييييييييييالة لمن ))َال:  -صههههههههههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههههههههههههلم-أال اونيب  -اهلل عنه
 . متفق عليه.((الكتاب

صهههههلهلل اهلل -أال اونيب  -رضهههههي اهلل عنه-، واودويً كد ب أيب ي   ة الصييييالة باطم نان (72
إذا امت إلى الصالة فكبب، ثم اابأ ما تيسب معك ))َال ولمسي  صالته:  -عليه وعلهلل  وه وسلم

 ن مييا، ثم اسييييييييييجييد حتى تطممن القبآن، ثم اركع حتى تطم ن راكعييا، ثم ارفع حتى تعتييدل اييائ
 . متفق عليه.((ساجدا، ثم افعل ذلك في صالتك كلها

ِا  بن عاز   النزول إلى السييجود على اليدين، (73  -عنه رضههي اهلل-واودويً كد ب او
ا   ا َال حع اهلل  ن محدل، َل حين أكد من -صهههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههلم-َال: كاال رسهههههول اهلل 
ق عليه، سهههههايفدا، ُث ُقع سهههههجو ا بعدل. متف -صهههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههلم-ظل ل كَّت  قع اونيب 

 واحَننا  اوظل   كوال يف اون ول علهلل اويد ن.
ليه صهههههههلهلل اهلل ع-أال اونيب  -رضهههههههي اهلل عنه-عن كذ فة  أذكار البكوع، والسيييييجود: (74

بي ر  سيييييييبحان))، ويف سههههههههههجو ل ((سيييييييبحان ربي العظيم))كاال  قول يف ركوعه:   -وعلهلل  وه وسههههههههههلم
م )((األعلى (، وأ ىن اوتسهههههبين يف او كوع واوسهههههجو  ثالث تسهههههبي ات، ثبت 116. أخ يفه مسهههههلم َر

ه. وويكث  يف ركوعه من اوذك ، و  -صههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههلم- و  عن اونيب   كث  ِبجموع طَ 
-ونيب أال ا -رضهههي اهلل عنه-يف سهههجو ل بعد اوتسهههبين ا ذكور من اودعا ، واودويً كد ب ابن عبا  

سيييييجود وأما ال ،فأما البكوع فعظموا فيه البب عز وجل))َال:  -صهههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههههلم
 . أخ يفه مسلم.((فقمن أن يستجاب لكم ،فاجتهدوا في الدعا 

 
أال  -رضههي اهلل عنه-: وأصههن صههيغ اوتشههلد كد ب ابن مسههعو  التشييهد في الصييالة (75
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التحيات هلل  :فإذا جلس أحدكم في الصالة فليقل)) َال: -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-اونيب 

والصييييلوات والطيبات السييييالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وببكاته السييييالم علينا وعلى عباد اهلل 
 . متفق عليه.((الصالحين أشهد أن ي إله إي اهلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ري ا يف كد ب عبداهلل بن او بكم  صيييفة الجلوس في الصيييالة واإلشيييارة في التشيييهد: (76
الة وضع   ا َعد يف اوح -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-َال: كاال رسول اهلل  -رضي اهلل عنلما-

ة. أخ يفه وأشههههههار بنصههههههبعه اوسههههههباب ، دل اويمِب علهلل فخذل اويمِب، و دل اويسهههههه ي علهلل فخذل اويسهههههه ي
 مسلم.

دويً كد ب واو بعد التشهد: -صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم-الصالة على النبي  (77
إذا صيييييلى ))َال:  -صهههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههههلم-أال اونيب  -رضهههههههي اهلل عنه-فضهههههههاوة بن عبيد 

صهههههههلهلل اهلل عليه -أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سيييييبحانه وتعالى، والثنا  عليه، ثم يصيييييلي على النبي 
  ب ص ين.. روال أبو او ، ويو كد((، ثم يدعوا بعد بما شا -وعلهلل  وه وسلم

أيب  ما يفا  يف كد ب -صههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههلم-ومن أكسههههن صههههيغ اوحههههالة علهلل اونيب 
: -سههههلمصههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه و -أال بشههههري بن سههههعد َال ولنيب  -رضههههي اهلل عنه-مسههههعو  اوبدري 

ا اهلل أال ُحهههلي علي   ارسهههول اهلل، فكيف ُحهههلي علي ؟ َال:  حمد اولوا اللهم صييل على م))أمُ 
وعلى آل محمد كما صيييييييليت على آل إبباهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 

 . روال مسلم.((على آل إبباهيم في العالمين إنك حميد مجيد
صلهلل اهلل -َال: َال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-عن أيب ي   ة  ،الدعا  ابل التسليم (78

من عذاب  :هد ا خب فليتعوذ باهلل من أربعإذا فبغ أحدكم من التشييييي)): -عليه وعلهلل  وه وسهههههههلم
. روال مسههههلم ((ومن شيييب المسييييح الدجال ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن عذاب القبب ،جهنم
م )  (.655َر

-َال: كاال رسههههول اهلل  -رضههههي اهلل عنه-: عن كذ فة من أذكار النوم وايسيييتيقا  (79
تيقظ و  ا اسهه ((باسيمك اللهم أموت وأحيا)):   ا أرا  أال  نام َال -صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم

 . روال اوبخاري.((الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)) :من منامه َال
 عليه صههههلهلل اهلل-واودويً كد ب عم  بن أيب سههههلمة أال اونيب  ،التسيييمية على الطعام (81

 فما زاوت تل  ((ل مما يليكيا غالم سييييييييييم اهلل، وكل بيمينك، وك))َال وه:  -وعلهلل  وه وسههههههههههههههلم
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 . متفق عليه.طعم  بعد
 رضهههههي اهلل-، واودويً كد ب ابن عم و أذى الجيبان وغيبهم من المسييييلمين حبام (81

 المسلم من سلم المسلمون من لسانه))َال:  -صلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسلم-أال اونيب  -عنلما
 . متفق عليه.((ويده

ا أَ هَُّلا اوَّذ  َن  َ ﴿واودويً َول اهلل تعاىل: سييلم ابل دخولك، إذا أردت أن تدخل بيتا فاسييتأذن و 
َ  بُهُيوت ُكْم َكَّتَّ َتْسَتْنُ ُسو   .[61]اونور:﴾َلاا َوُتَسلُِّموا َعَلهلل أَْيل   َمُنوا ا َتْدُخُلوا بُهُيوتا  َغيهْ

لهلل ليه وعصههلهلل اهلل ع-أال اونيب  -صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم-وعن ريفً من أصهه ا  اونيب 
اخبج إلى هذا وعلمه ايسيييييييييت ذان، فقل له: ال: السيييييييييالم عليكم، ))َال ْلا مه:  - وه وسههههههههههههلم

 .((أأدخل
... أفشييوا )) َال: -صهههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههلم-أال اونيب  -رضهههي اهلل عنه-وعن أيب ي   ة 

 . أخ يفه مسلم.((السالم بينكم
 رضهههههههههي اهلل-بن مسهههههههههعو  ، واودويً كد ب اعليك بالصيييييييدق فإنه يهدي إلى الجنة (82

إن البب و  ،إن الصيييييييدق يهدي إلى البب))َال:  -صهههههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسهههههههههلم-أال اونيب  -عنه
 يه.. متفق عل((وإن الفجور يهدي إلى النار ،وإن الكذب يهدي إلى الفجور ،يهدي إلى الجنة

هلل َربُّ َ ﴿، فقد أم  اهلل ع  ويفً بذو ، فقال: عليك ببب الوالدين (83 اَّ تَهْعُبُدوا أَ  َوََضهههههههههههههَ
 .[61]اإلس ا :﴾  اَّ    َّاُل َوب اْوَواو َدْ ن    ْكَساُا  

من ))َال:  -صههههههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههههههلم-، فإال اونيب احذر التشيييييبه بالكافبين (84
 . أخ يفه أمحد وغريل من كد ب ابن عم ، واحلد ب كسن.((تشبه بقوم فهو منهم

باب  عليك بكثبة ذكب اهلل عزوجل، (85 على ما ثبتت به األدلة فإن ذلك من أسيييييييييي
، وعن أيب [34]اْلمعة: ﴾َوا ُْكُ وا اولََّه َكث ريا  َوَعلَُّكْم تُهْفل ُ والَ ﴿، َال تعاىل: الفال  في الدنيا وا خبة

ان خفيفتان كلمت)): -صههلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وسههلم-َال: َال رسههول اهلل  -رضههي اهلل عنه-ي   ة 
تان في الميزان حبيبتان إلى البحمن: سييييييييييبحان اهلل وبحمده، سييييييييييبحان اهلل على اللسيييييييييييان ثقيل

 متفق عليه.7((العظيم

                                  
 ً باحلسنات، و ثبات صفة احملبة هلل ع ويفً علهلل ما  ليق  الوه.ويف يذا احلد ب  ثبات ا ي اال وأُه  ثق  7
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  -لمصلهلل اهلل عليه وعلهلل  وه وس-أال رسول اهلل  -رضي اهلل عنلا-: عن عاِشة كفارة المجلس

م إن تكل))كاال   ا يفلس جملسههههها، أو صهههههلهلل تكلم بكلمات، فسهههههنوته عاِشهههههة عن اوكلمات، فقال: 
حمدك ي سيييييييبحانك وب :وإن تكلم بغيب ذلك كان كفارة ،طابعا عليهن إلى يوم القيامةبخيب كان 
 . أخ يفه أمحد، ويو كد ب ص ين.((أستغفب اهلل وأتوب إليه ،إله إي أنت

 


